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( ందటి సంచిక నుంచి కొన గింపు)

మహతి, వం

చిననాటి

జరిగిన కథ

న్ తులు. ఒకే ఊళోళ్ ఉంటారు. వం ,

మ ల సం రంలో

ంత సంకోష్భం

రగులుతూ ఉంటుంది. ఈలోగా మహతికి రూమేమ్ట్ గా మహతీ, వం ల చినన్పప్టి మరో న్ తురాలు గౌతమి

వ త్ంది. ముగుగ్రూ కలి

వం

ళళ్ అమమ్మమ్గారి ఊరు రా పాడులో జాతర చూ

నుండి వచిచ్న వం తో గొడవ పడి
అనుమానాలు రేకెతిత్ త్ంది.

మ

ళిళ్పోతుంది. వం

గౌతమికి పంపిన బ

వ త్రు. రా పాడు
మతి మహతిలో

11
"కాసత్ మగాగ్క ఉపుప్ జలిల్ ఓ నిముషం పాటు మూత పెటేట్ య్. "
"ఓ... ఉపుప్ అపుప్డు వెయాయ్లా?" నాన్ సిట్ క్ పాన్ కి ఉనన్ మూతలోంచి బెండకాయ ముకక్లని చూసూత్ అడిగింది మహతి.
"ఏ కూరకెనా
ౖ ఉపుప్ చివరోల్ నే వెయాయ్లి. బెండకాయకి మరీనూ.. జిగురొచేచ్సుత్ంది లేదంటే. జీడిపపుప్ విడిగా వేపుకుని, అదీ, కొబబ్రీ వేసి
ఉపూప్, కారం చూసుకుని దింపేయడమే. ఎకుక్వసేపు మూత పెటట్ కు." చెపాప్డు వంశీ.
"........."
"ఓయ్.. ఏం చేసుత్నాన్వ్?"
"జీడిపపుప్ ఎకక్డుందా అని వెతుకుతునాన్ను."
"సరిపోయింది. దొరికితే నీ అదృషట్ం. దొరకకపోతే దాని అదృషట్ం. సరే మరి.. ఉండనా?"
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"ఊ.. ఊ.."
"అయినా తమరికి తోచిన మహాపాకాలు వండుకోకుండా.. ఏవిటీ ఫోనోల్ సలహాలడిగి మరీ?"
"ఎవరో ండ్ ని డినన్ర్ కి పిలిచానేల్ ."
"ఒహో
హ్ ... ఎవరో!"
"ఎవరో..."
"చెపొప్చుచ్గా.." బతిమాలాడు వంశీ.
"ఆనంద్ అనీ.. "
"మగ పురుషుడా!! కూల్...." విజిలేసాడు.
"ఏం? అంత ఆశచ్రయ్ం!"
"ఏమీ లేదూ... ఎడతెగని వరాష్లెందుకా అనుకునాన్ను."
"అంత లేదులే.."
"ఊ.. ఊ... నీ అంతటి నువువ్ బెండకాయ వేపుడు వండి మరీ బోయినానికి పిలిచావంటే ఎంత లేదూ!"
"అతనితో నాకేదో పనో మరోటో ఉందని ఎందుకనుకోవూ... "
"దాచుకో దాచుకో.. నాకేం చెపప్కులే." నిషూ
ట్ రాలాడాడు.
"దాచుకుంటునన్దెవరో.. కాఫీ మగుగ్లిన్.." దొరికాడని అనాలనుకునన్ది అనేసింది.
"దాచుకునేలా ఉంటే నీ అడర్స్ కి ఎందుకు పంపుతాను మహీ...!"
మహతి ఏమీ మాటాల్డలేదు.
***
ఊహించినటేట్ పాండీ కేఫ్ కి రమమ్ని కాల్ చేసాడు వంశీ. వెళేళ్ దారిలో ఆలోచిసూత్నే ఉంది మహతి.. తన గురించి ఏమడుగుతాడని
కాదు. అతని గురించి ఏం వినాలిస్రావచోచ్ అని..
"No beating around the bush. Are you interested in her?" బాదం టీ సిప్ చేసూత్ అడిగింది మహతి.
"అలా నీకెందుకనిపించింది మహతీ?" పర్శాంతంగా ఉంది వంశీ మొహం.
"ఏమో.. ఆ గిఫ్ట్ చూసి అనుకునాన్ను."

"నీకూ గౌతమి గిఫ్ట్ ఇచిచ్ంది కదా.. జెమినీడ్స్ ఫోటో.. ఇదీ అలానే అనుకోవచుచ్గా.."
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"కమాన్ వంశీ. మనం నప్స్ లా మాటాల్డుకుందాం. సీమతో టర్మ్ బాలేవు. ఇదే సమయంలో గౌతమి ఇంటెరెసిట్ ంగ్ గా
అనిపించడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. కానీ కాల్రిటీ ఉండాలి కదా నీకు?"
"సీమతో తపప్దు. జీవితాంతం..." నిటూ
ట్ రాచ్డు.
"నిజమే.. మరి ఈ కర్ష్ సంగతేంటి?"
"నీ సంగతి చెపుప్ ముందు..." నవువ్తూ మహతి చేతిమీద చినన్గా తటిట్ అడిగాడు.
"టాపిక్ మారచ్కు వంశీ."
"చెపాత్ను మహీ... ముందు నీ డినన్ర్ పారీట్ గురించి చెపుప్.."
"ఏముంది.. సీనియర్. వేరే డిపారెట్ మ్ంట్ లే. డాకట్ ర్ తను. పర్పోజ్ చేసాడెపుప్డో.."
"ఊ..."
"రిలేషన్ కి నేను రెడీగా లేనని చెపాప్ను."
"అదేం..!!"
"ఉనన్మాటేగా.."
"మహతీ.. time to move on!"
"లేదు వంశీ. ఇతనూ మగాడేగా! నమమ్లేకపోతునాన్. సారీ.. కానీ ఇది నిజం."
"నేనూ అలాగే అనుకుంటే.. నీతో కూడా మాటాల్డకూడదు మహతీ. అఫోక్ర్స్ నువువ్ ననూన్ నమమ్కూడదు. దెబబ్ తగిలినంత మా న...
నడవడానికి భయపడం కదా!"
"ఉహూ.. నిజానికి రిలేషన్, మేరేజ్.. వీటిలోనే ఏదో లోపముంది. నా జులయాయ్క.. డోపమై న్ లెవల్స్ నారమ్ల్ అయిపోయాక అనీన్
చపప్గా ఉంటాయి. ననేన్దో మోసం చేసేసాత్డనో, వదిలేసాత్డనో కాదు. నూటికి తొంభె ౖ తొమిమ్ది మంది అనే మాటే.. 'కొతత్ మోజు' అని.

మొదటోల్ ఉనన్ంత ఎకె ౖ టింగ్ గా ఏదీ ఉండదు. అకక్డి నుండీ రొటీన్ కి అలవాటు పడడం, లేదా దానిన్ క్ చెయయ్డానికి పర్యతాన్లు
చేసూత్ లె ౖఫంతా గడిపేయడం. ఏమో.. నా ఆలోచనలోల్ నాకే కాల్రిటీ లేదనిపిసోత్ంది. అందుకే దేనికీ రెడీగా లేననాన్ను." ఒళోల్ చేతులు
పెటుట్కు నెమమ్దిగా మాటాల్డుతునన్ మహతిని చూసేత్ వంశీకి బాధనిపించింది. అసహనంగా నుదురు చేతోత్ రుదుద్కునాన్డు.
"లే... " లేచి టిప్ టేబుల్ మీద వదిలి నడిచాడు.
"వెళాళ్లి వంశీ నేను. నినాన్ ఆఫ్ తీసుకునాన్ను మధాయ్హన్ం. వెధవ బెండకాయ కూర.. కుదిరి చావలేదు ఇంత కషట్పడి చేసినా.."
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"బెండకాయకి నువువ్ క్ తీసుకునాన్వని తెలీదుగా.. కూరోచ్.." కార్ డోర్ అనాల్క్ చేసూత్ చెపాప్డు.
***
"సీమ ఏమంటోంది." పార్క్ లో బెంచ్ మీద కూరుచ్ంటూ అడిగింది మహతి.

"ఏముంది. వచిచ్ంది.. 'నేనెందుకు పోవాలి? ఇది నా ఇలుల్. నా జీవితం నువేవ్ నాశనం చేసావు.' అని తన జీవితానిన్ కెమ్
ల్ౖ చేసూత్.."
నవావ్డు. ఆ నవువ్లో నీలినీడలునాన్యి.. సుసప్షట్ంగా..
"నువేవ్మీ అనలేదా?"
"ఏమనను? 'నీ జీవితం' అనే ఒకక్ మాటని డిఫెన్ౖ చెయ్ అనాన్నే అనుకో.. ఏం చెపుత్ంది?"

"మరేం చేసాత్వ్ వంశీ?"

"మహతీ, హేపీ మేరేజ్ కి రెసిపీ నాకూ తెలీదు. అనీన్ ఉనాన్య్... ఉదోయ్గం. ఫరిన్చర్, బంగారం, ఆసిత్పాసుత్లు. కానీ... జీవితం చాలా
డైర్గా ఉంది. మ కి నా డెఫినిషన్ ఏంటో తెలుసా... కూర చివరోల్ వేసే ఉపుప్లాంటిది. దానితోనే రుచి. పడాలిస్నంత పడితేనే రుచి. ఒకఖ్
మతోనే బతకలేం.. అలా అని లేకుండానూ బతకలేం. అదీ సమసయ్."
"మరి ననేన్ ధెరయ్ంతో
పెళిళ్ చేసుకోమని సలహా ఇసుత్నాన్వ్?"
ౖ

"ఉహూ.. పెళిళ్ చేసుకోమనడం లేదు. నెగిటివ్ థింకింగ్ వదద్ ంటునాన్ను. ఏ మలుపులో ఏముందో.. అకక్డి దాకా నడిచివెళాళ్క కదా
తెలిసేదీ! ఇకక్డే ఆగిపోకు. ఆ ఆనంద్ నీ సోల్ మేట్ అవుతాడేమో.. అవకాశం ఎందుకు కాదనుకోవడం?"
"మనసుతో ఎకెస్ప్రిమెంట్ చెయయ్లేను. మళీళ్ గాయపడితే?"
"నీకెలా చెపాప్లో తెలియడం లేదు మహతీ. నమమ్కం కోలోప్కు.. మనుషుల మీద.. లె ౖఫ్ మీద.."
"......"
"ఇంతకీ నో చెపప్డానికా పిలిచావ్ డినన్ర్ కి?" ఆటపటిట్ సుత్నన్టూ
ట్ అడిగాడు.
"ఊ... మొదటిసారి రిజెక్ట్ చేసినపుడు ఇంత అ మాంటిక్ పేల్ స్ లో పర్పోజ్ చెయయ్డం నాదే తపుప్ అని నవేవ్సాడు. మళీళ్ ఆలోచించు..
అని Read the specimen once again! అనన్ంత సులువుగా చెపాప్డు."
"ఊ...."
"అందుకే.. రొమాంటిక్ ఈవెనింగ్ నా నిరణ్యానిన్ మారచ్లేదని చెపాప్ను నినన్..."
"Gosh.. You are impossible!! పాపం మానవుడు."
"ఓ మాట చెపప్నా వంశీ.. " కాసత్ ఆగి ఆలోచిసూత్ చెపిప్ంది.
"పీల్ జ్...." ముందుకు వంగి మహతి మొహంలోకే చూసూత్ చెపాప్డు.
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"నినన్టి ఈవెనింగ్ చివరోల్ .. నేను అవునని చెపుప్ంటే.. ఈరోజు చాలా బావుండేది. ఇదద్ రం సీవ్ట్ నథింగ్స్ మాటాల్డుకుంటూ ఉండేవాళళ్ం.

కానీ... ఏదో ఒక రోజు వసుత్ంది. నేనో తనో.. విసుకుక్నే రోజు. మ తగిగ్ పోయిందనో, సరిపోదనో కంపెల్ౖ ంట్ చేసుకునే రోజు, కోపంలో
అరుచుకునే రోజు.. వసుత్ంది. కాదంటావా?"
"చీకటి పడితే తపప్ కనిపించని నకష్ లని నమేమ్ మహతేనా.. ఎదురుగా కనిపించే మని చూడకుండా కళుళ్ మూసుకుంటునన్ది!"
ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
"అవకక్డే ఉంటాయ్ వంశీ. వెలుగులో కనిపించవు.. నమొమ్చుచ్." నవివ్ంది.
" మా ఉంటుంది మహతీ.. కోపంలో కనిపించకపోవచుచ్. నమామ్లి." అదే టోన్ లో చెపాప్డు.
"మరి సీమలో కూడా మ ఉందా?"
"పచ్.... అది డిఫరెంట్ కేస్ లే.." చపప్రించేసాడు.
"నువువ్ పర్యతిన్ంచావా? నువువ్ తనని మారుచ్కోవాలని పర్యతిన్ంచావా?" నిలదీసింది.
"నేను ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోకపోవడానికి కారణం ఇదే మహీ.. Stepping into my shoes.. it's not that easy! నేను నీకు
చెపిప్నవి ఓ టెన్ పరెస్ంట్ ఉంటాయేమో. బహుశా జరిగే దానిలో నా తపూప్ ఉందేమో. కానీ, మారడం, మారచ్డం ఇలాంటి

థియరిటికల్ సొలూయ్షన్స్ కి లొంగని సమసయ్లుంటాయని ఆ సమసయ్లో మునిగి ఉనన్వాడికి మాతర్మే అరధ్మవుతుంది. సీమా, నేను..
ఇదద్ రం సినిమాలోల్ చూపించే రె ౖల్ పటాట్లాల్ సమాంతరంగా నడిచిపోవడమే.."
"ఎకక్డో ఇంకెవరో

స్ అవుతారా ఓ రె ౖలు పటాట్కి? కాఫీ మగుగ్తో.." వెటకారంగా అడిగింది.

"అందుకే నువువ్ మంచి ండ్ వి. ఎకక్డా విడిచిపెటట్ వు." పకపకా నవావ్డు మహతి మొహంలోకి చూసి.
"గౌతమి కి ఆశలు రేపొదుద్ వంశీ.." సీరియస్ గా చెపిప్ంది మహతి.
"పోనీ ఏం చెయయ్మంటావో నువేవ్ చెపుప్... సీమకి లొంగిపోమంటావా? ననున్ నేను కోలోప్మంటావా? తనకునన్ ఇనెస్కూయ్రిటీస్ ని
భరిసూత్, తన అనుమానాలకి బలవుతూ, నా నిండు జీవితం ఖరీదు చెలిల్ంచి కూడా కాసెనా మనశాశ్ంతిని పొందలేక
సతమతమవుతూ.. ఇలా శేషజీవితం గడిపేయమంటావా! తనకునన్ బలహీనతలకి జాలిపడితే, నామీద నేనే జాలిపడాలిస్ వసుత్ంది.
సావ్రధ్ంలా అనిపిసుత్ందేమో నీకు.. కానీ ఆలోచించు. ననున్ నేను వదిలేసుకుంటే.. అపుప్డె ౖనా సుఖముంటుందని నమమ్కం లేదు. నా
ఫేమిలీని, నా పరస్నల్ సేప్స్ ని ఓ మనిషిని సంతోషపరచడానికి కోలోప్వాలి నేను." వంశీ కళళ్లో కోపం మండుతోంది.
చాలాసేపు ఇదద్ రూ ఏమీ మాటాల్డుకోలేదు. చీకటి చికక్బడుతూండగా బెంచ్ మీద నుండి లేచి బయటికి నడిచారు. కార్ లో మౌనంగా
కూరుచ్నాన్క ఓ నిరణ్యానికి వచిచ్నటుట్ చెపిప్ంది మహతి.
"నీ విషయమేవిటో తేలే దాకా గౌతమి గురించి ఆలోచించకు వంశీ..."
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"మహతీ... గౌతమి పటల్ నేను అ క్ట్ అయిన మాట నిజం. కానీ, అది పాల్న్డ్ మాతర్ం కాదు. యాదృచిఛ్కం. ఇంతకు మించి ఇపుప్డేం
చెపప్లేను. ఆశలు కలిప్ంచడం.. ఉహు.. గౌతమి అంత అమాయకురాలు కాదు. ఓ కాఫీ మగ్ కో, ఓ కాఫీ డేట్ కో ఢామమ్ని పడిపోయి
పెళె ౖ నవాడిని మించేసుత్ందంటావా!!" డైర్వ్ చేసూత్నే మహతివె ౖపు ఓ సారి తలతిపిప్ నవావ్డు. ఆ నవువ్లో కలమ్షం కనిపిసుత్ందేమో
అని వెతికింది మహతి.
ఉనన్టుట్ండి గురొత్ చిచ్ వంశీ మీద గయియ్మని లేచిందింతలో..
"దురామ్రుగ్డా.. కాఫీ మానేసానని చెపాప్వ్ నాతో.."
అరధ్ం కానటుట్ చూసాడు.
"గౌతమిని కాఫీకి రమమ్నాన్వుగా!"
"హహహ్హహ్హా... అదా! మొనన్ నేనేం తాగానో గౌతమిని అడుగు."
"ఓహో.. అ డీ డేట్ కి తీసుకెళాళ్వనమాట. నేను వారంరోజులె ౖ ఊపిరి సలపకుండా తిరుగుతునాన్ను. బావుందయాయ్.. చాలా
బావుంది." ఫోన్ లో గౌతమి నంబర్ డయల్ చేసూత్ చెపిప్ంది.
"ఓయ్ పిలాల్.. ఓ విషయం అడుగుతాను నినున్.."
"...."
"మొనన్ వంశీ కాఫీ తాగాడా?"
"......"
"మరి కాఫీకి రమమ్ని ఎందుకు పిలిచాడటా?"
"......"
"ఏం చెపిప్ంది?" మహతి కాల్ కట్ చేసాక అడిగాడు వంశీ.
"Can I take a rain check? అని చాలా పొలె ౖట్ గా అడిగి సూమ్దీ తాగావట కదా!"
నిశబద్ ంగా నవువ్తునాన్డు వంశీ.
"కాఫీ ఎందుకు మానేసావు వంశీ?" కార్ డోర్ వేసి, వంశీ వె ౖపుకి వచిచ్ నిలబడి అడిగింది. ఇంటి గేట్ ముందు ఆడుతునన్ పిలల్ లు
గోలగోలగా అరుసుత్నాన్రు.
"కాఫీ అనే లగజ్రీని వదిలేసుకునాన్ను.. లోటు బడెజ్ ట్ వలల్ ." మహతి కళళ్లోకి చూసూత్ చెపాప్డు.
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"అంత లోటేమొచిచ్ంది?"
"అలా నిలదీసేత్ కషట్మమామ్య్!" నవువ్ వెలుగు కాసత్ తగిగ్ ందతని మొహంలో.. "ఉపుప్ నిండుకుంది ఇంటోల్.." కార్ ముందుకు
పోనిచాచ్డు.
***
ఏసీ గాలి చలల్ గా శరీరానిన్ నిమురుతోంది. బెడ్ లేంప్ కిరణాలు గోడమీద నీడలతో సమాంతరంగా తారటాల్డుతునాన్యి. అరధ్రా ని
సమీపిసుత్నన్ రేయి నిశబద్ ంగా జోకొడుతోంది.
పకక్కి తిరిగి నిదర్పోతునన్ వంశీని వెనుక నుండి హతుత్కుంది సీమ. ఉలికిక్పడాడ్డు. శరీరానికి కలిగిన జలదరింపుని అణిచిపెడుతూ
పళుళ్బిగించాడు. భుజం పటిట్ తనవె ౖపుకి తిపుప్కుందతనిన్..
"పడుకో సీమా.." ఆ మాట చురకతిత్లా సీమ అహానిన్ కసుస్న కోసిపారేసింది.
"తలనొపాప్?" అతని భుజం మీద ఆమె చెయియ్ బిగిసింది.
సమాధానం చెపప్లేదతను.
కాసేపటోల్ బా

మ్ లోంచి వినిపిసుత్నన్ శబాద్లకి తుళిళ్పడి లేచాడు. ఓరగా తీసునన్ తలుపు తోసుకుని లోపలికెళేళ్సరికి హేండ్ మిరర్ర్

నేలమీద బదద్ లె ౖ పడుంది.
"ఏమయింది?" తీకష్ణంగా అడిగాడు.
"నీకు నా అందం తకుక్వయిందేమో అని చూసుకుంటునాన్ను.." ఆమె కళుళ్ ఉ షంతో రగిలిపోతునాన్యి.
"పద.. పడుకో.." నిరల్ ంగా బె

మ్ లోకి నడిచాడు.

"ఎలా పడుకోమంటావ్! ఏముంది నాకీ ఇంటోల్..? కోపమొచిచ్ వెళిళ్పోతే కూడా పటిట్ ంచుకోవు. ఏడిసేత్ ఓదారచ్వు." అరిచింది కసిగా..
నిశబద్ ంగా మంచంపె ౖ వాలి కళుళ్ మూసుకునాన్డు. చరచరా నడిచి వచిచ్ంది గదిలోకి.
"నాలుగురోజులు నేను కనుమరుగెతేౖ చాలు.. నీకు నూరిపొయాయ్లిస్నవనీన్ పోసేసుత్ందావిడ. చెపిప్ందా నాతో కాపురం చెయయ్దద్ ని?"
విసురుగా లె ౖట్ ఆన్ చేసి వంశీని కుదుపుతూ అడిగింది.
"నినెన్వడు వెళిళ్పోమనాన్డు? వెనకిక్ రాగానే నవువ్తూ సావ్గతం పలకాలా?" లేచి కూరుచ్ంటూ అడిగాడు. అతని గొంతు మామూలుగా
ఉంది.
"నా లెకక్ నీకేముంది? నువువ్ పారేసే డబుబ్కోసం లకష్ మంది ఆడకుకక్లు నీ చుటూ
ట్ తిరుగుతునాన్రు కదా!!" రెటిట్ ంచింది.
సూటిగా ఆమె వె ౖపు చూసాడు. అసహయ్ం కంటే ఎకుక్వె ౖనదేదో ఉందా చూపులో..
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"ఏం.. అలా చూసాత్వేం."
"....."
"నాకు పిలల్ లు కావాలి. అపుప్డు కానీ నాకు విలువ ఉండదు." ఒకోక్మాటా చాలా సిథ్ రంగా పలికింది.
"నీకు పిలల్ లు కావాలంటే నీ ఇషట్ం. నాతో మాతర్ం కుదరదు." అంతే సిథ్ రంగా చెపాప్డు.
"వంశీ...." నమమ్లేనటుట్ చూసూత్ ఉండిపోయింది.
చాలా పర్శాంతంగా చూసుత్నాన్డు.
"ననున్.. అనుమానిసుత్నాన్వా?" దెబబ్తినన్ ఆడపులిలా ఉందామె గొంతు.
"లేదు సీమా. నాకు సంసాక్రం ఉంది. అందుకే నేరుగానే చెపుత్నాన్ను. నీ ఇషట్ం అని."
మాటలుడిగి నిలబడిపోయింది సీమ.
"నీకు నా మీద నమమ్కం లేదు. ఇషట్ం లేదు. పోనీ.. నేను చెడడ్ వాడినే నువవ్నుకుంటునన్టూ
ట్ . నా వాళళ్ందరూ చెడడ్ వాళేళ్. మరి అలాంటి
నాతో నీకు పిలల్ లెందుకు?" సూటిగా అడిగాడు.
"కాపురం నిలబెటుట్కోవాలనే చూసుత్ంది ఏ ఆడదె ౖనా..." రోషంగా సమాధానమిచిచ్ంది.
"కాపురం కోసం పిలల్ లు!" పెదవి విరిచాడు.
వింతేముందనన్టుట్ చూసింది.
"పిలల్ లని కనడానికి ఆడామగా సరిపోతారేమో... పెంచడానికి అమామ్ నానాన్ కావాలి." సప్షట్ంగా పలికిందతని గొంతు.
***
"We believe we re choosing a partner. But we may merely be the happy victims of nature s lovely plan."
"అలా అనాన్డా?" ఆశచ్రయ్ంగా కళుళ్ విపాప్రిచ్ అడిగింది గౌతమి. అవుననన్టుట్ తలూపింది మహతి.
"అంటే..? marriages are made in heaven టె ౖపాస్ ఈ నేచర్స్ లవీల్ పాల్న్ అంటే.. కొటేషన్ బావుందోయ్!" నవివ్ంది.
"ఉహూ.. కాదు నువివ్లా నిలబడు చెపాత్ను." డాబా పిటట్ గోడకి ఆనుకుని ఉనన్ గౌతమిని తన ఎదురుగా లాకుక్ని చేతులు పటుట్కుని
వేళళ్తో తన అరచేతులోల్ రాసూత్ చెపిప్ంది.
"ఊ.. కితకితలూ..." గౌతమి కిలకిలాల్డింది.
"అబాబ్ ఉండూ.. ఇలా నిలబడాడ్డు. ననిన్లా ఎదురుగా నిలబెటుట్కుని చెపాప్డనమాట. ఇపుప్డు నువువ్ మహతి. నేను..." పేరు
మింగేసింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsYY 2013

గాలిసంకెళుళ్

9

"అబోబ్.. అబోబ్... ఊ.. ఊ.." మహతి గుండర్టి మొహంలో జిగేలమ్ని మెరిసిన సిగుగ్ని చూసి పకపకా నవివ్ంది గౌతమి.
"ఎవరినె ౖనా నువువ్ ఇషట్పడాడ్వంటే.. దానికి 55% వాళళ్ body language కారణమట. 38% కారణం వాళళ్ గొంతు వలన. tone and
speed of their voice వలన అనన్మాట. ఇక కేవలం 7% మాతర్మే వాళుళ్ నీతో ఏం మాటాల్డారూ అనే దానివలన.."
"ఊ..." ఆసకి త్గా చూసోత్ంది గౌతమి.
"మనం ఎనోన్ చూసుకుని ఎంచుకునాన్మనుకుంటాం కానీ.. ఇదంతా నేచర్స్ పాల్న్ అంటాడు తను. ఎందుకంటే.. With an irresistible
cocktail of chemicals, our brain entices us to fall in love. బైర్న్ లో కెమికల్స్ వలనే మనం మలో పడతాం అని.."
"నిజమా!!"
"ఊ ఊ.. నిజమే."
"కెమికల్ రియాకష్న్ వలల్ ఇంకేదో జరుగుతుంది కానీ లవ్.. ఉహూ.." కనున్గీటింది గౌతమి.
"లవవ్ంటే 'నువావ్దరినీ.. నేనీదరినీ' టె ౖపు పెల్ టోనిక్ లవ్ కాదమామ్.. అతి మామూలు మనుషుల మధయ్ లవ్! లస్ట్ , అ కష్న్, అటాచెమ్ంట్.
మలో ఇవి మూడు ఫేజెస్ అనుకుంటే.. ఆడ మగా ఒకరినొకరు చూసుకోగానే టెసోట్సిట్ రాన్, ఈసోజెన్ రిలీజ్ అవుతాయట. ఇది లస్ట్
కి కారణం." చెపిప్ంది మహతి.
"మేల్, ఫీమేల్ హారోమ్న్స్ కదా ఇవి?" గౌతమి చేతులు ఇంకా మహతి చేతులోల్నే ఉనాన్యి.
"యెస్. రెండో ఫేజ్.. అ కష్న్. సడెన్ గా ఏ షాపింగ్ మాల్ లోనో, ఏ బయోకెమిసీ లేబ్ లోనో అతను ఎదురయాయ్డనుకో.. నోరు
తడారిపోయి, చమటలు పటేట్ సి గుండె దడా దడా కొటేట్ సుకుంటుంది చూడు.. దానికి కారణం Adrenaline అనమాట."
"సవ్దేశ్ కి ఇంటరూవ్య్కి వెళిళ్నపుప్డు నాలో ఇదే రిలీజయిందనమాట!" నవివ్ంది గౌతమి.
"ఓ..యా! ఇదే. ఇక మలో పడితే.. 'గాలోల్ తేలినటుట్ందే... గుండె పేలినటుట్ందే..' అనన్టుట్ంటుంది చూడూ. బోలెడంత
హుషారొచేచ్సుత్ంది. ఆకలెయయ్దు. నిదర్పటట్ దు. హై పర్ అయిపోతాం. కొకెన్ౖ తీసుకునన్టూ
ట్ .. దానికి కారణం Dopamine. నిజంగా కొకెన్ౖ
తీసుకుంటే బైర్న్ మీద ఏ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో.. ఈ డోపమై న్ రిలీజ్ అయినా అంతే. అ కష్న్ ఫేజ్ లో రిలీజయేయ్ రెండో హారోమ్న్ ఇది."
గౌతమి నమమ్లేనటుట్ చూసోత్ంది. మహతి ఉతాస్హంగా చెపుప్కుపోతోంది.
"ఇక మూడోదీ అతి ముఖయ్మై నదీ Serotonin. OCD అంటారు తెలుసా నీకూ? Obsessive Compulsive Disorder. ఈ
జబుబ్నన్వాళళ్లో సెరటోనిన్ లెవెల్స్ ఎంతో అంత ఉంటుందట మలో పడడ్ వాళళ్ శరీరంలో.. దీని వలన ఏమవుతుందో తెలుసా?" ఆగి
నవివ్ంది.
"బాబోయ్.. అయితే మ రోగమేననమాట! ఊ చెపుప్."
"టూ పల్ స్ టూ.."
"అంటే మనమిదద్ రం మనకిదద్ రూనా? అపుప్డే!" అంటునన్ గౌతమి చేతిమీద కొటిట్ నవివ్ంది మహతి.
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"తను మించిన అబాబ్యి 'two plus two equals to four' అని చెపిప్నా 'అబబ్! ఏం చెపాప్డసలూ..!' అంటుందట అమామ్య్.
అంటే వాళళ్లో ఉనన్ మంచి కొండంతలవుతుంది. flaws కనిపించవు. అంతా rosy గా ఊహించేసుకుంటామనమాట!"
"హహాహ్.. అదా టూ పల్ స్ టూ అంటే!" నవివ్ంది గౌతమి.
"ఊ.. నా డె ౖలాగ్ కాదులే. ఎపుప్డో వంశీ చెపాప్డు. ఎకక్డో చదివానని.." వంశీ పేరు గౌతమిలో ఏ మారుప్ తెసుత్ందా అని
కనుకొలకులోల్ంచి గమనించింది మహతి. కష్ణకాలం గౌతమి పెదాలు బిగించి విడిచింది.
"ఇక అటాచెమ్ంట్ పిలాల్... Oxytocin and Vasopressin ఈ రెండు neurotransmitters అవసరం ఇదద్ రు జీవితకాలం కలిసి
ఉండాలంటే."
"వె ౖరూ
ల్ టూయ్బులూ కనిపిసుత్నాన్యి నాకు నువువ్ చెపుత్నన్ పేరుల్ వింటూంటే?" నవావ్పుకుంది గౌతమి. సీరియస్ గా చూసుత్నన్ మహతితో
చెపప్మనన్టుట్ సె ౖగ చేసింది.
"Oxytocin చె ౖల్డ్ బర్త్ లో ఇంపారట్ ంట్ రోల్ పేల్ చేసుత్ంది. తలీల్ బిడడ్ ల మధయ్ అటాచెమ్ంట్ కి ఈ ఆకిస్టోసినే కారణం." చెపిప్ంది మహతి.
"అవునా!! ఇదే రిలీజ్ అవుతుందా ఆడా మగా మధాయ్..!!"
"ఊ.. ఎపుప్డో తెలుసా.. ఆరాగ్జమ్ కలిగినపుడు."
నమమ్లేనటుట్ చూసింది గౌతమి. అవుననన్టుట్ తలూపింది మహతి.
"Intense love making. It deepens the feelings of attachment and makes couples feel much closer to one another
after they have had sex. సృషిట్రహసయ్ం ఇదే! ఇక
Vasopressin కూడా అపుప్డు రిలీజ్ అయేయ్ హారోమ్నే. లాంగ్ టర్మ్ కమిట్ మెంట్ కి ఇది చాలా హెల్ప్ చేసుత్ందట."
నిశబద్ ంగా వింటూ ఉండిపోయింది గౌతమి.
"Complete strangers ఇదద్ రు అరగంట కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ, ఒకరి గురించి ఒకరు కబురుల్ చెపుప్కుని, ఆ తరువాత నాలుగంటే
నాలుగే నిముషాలు ఒకరి కళళ్లోకి ఒకరు చూసేత్.. లవ్ హారోమ్న్స్ రిలీజ్ అయిపోతాయట! మొదటి సేట్ జ్ లోకి ఎంటరె ౖపోతారు. ఆపె ౖ ఆ
ఇదద్ రి కృషీ అనమాట!" నవివ్ంది.
కాసేపాగి చెపిప్ంది మహతి.. నెమమ్దిగా కలలో మాటాల్డినటూ
ట్ ..
"నా చేతులు పటుట్కు చెపాప్డు గౌతమీ.. ఇలాంటి చలల్ టి వేళలో.. చుకక్లు పొడుసూత్ండగా.. నా కళళ్లోకి చూసూత్.. 'నా బె ౖక్ మీద నినున్
లేబ్ కి దించి నీ టె ౖం లో నాలుగు నిముషాలు సేవ్ చేసాత్ పర్తీ రోజూ. నీ కళళ్లోకి చూసేందుకు.. ఇలాంటి నాలుగు నిముషాలు
పర్తిరోజూ..' అని."
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మహతి భుజాల చుటూ
ట్ చెయియ్ వేసింది గౌతమి. రెండు నిముషాల తరువాత అడిగింది..
"పెళిళ్ చేసుకుంటావా ఆనంద్ ని?"
" మ నిజమే అయితే... దానిన్ కటేట్ సుకోవాలా తాళళ్తో?" మహతి కళళ్లో నకష్ ల వెలుగు తళతళా మెరిసింది.
***

ఇంకా ంది.
(రచయి బాల్గు http://kothavakaya.blogspot.com/)
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